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Ζούμε σ’ έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα



Επιλογές Όρια



Η Τεχνολογία προσφέρει απεριόριστες 
δυνατότητες εκπαίδευσης, δημιουργίας, 

ενημέρωσης και ψυχαγωγίας!!!



Η εξέλιξη σε αριθμούς

50 εκατομμύρια χρήστες σε…

38 χρόνια

13 χρόνια

2 χρόνια



Ένα δισεκατομμύριο ενεργοί 

χρήστες στο Tik Tok

Σεπ.21 https://www.naftemporiki.gr

1.000.000.000

https://www.naftemporiki.gr/story/1781472/ena-disekatommurio-energoi-xristes-sto-tik-tok


Καθημερινή 

χρήση



https://www.gov.gr/

https://www.gov.gr/


https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-

kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-

exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses


Μέσω gov.gr οι καταγγελίες στη Δίωξη Ηλεκτρονικού 
Διαθέσιμες στο gov.gr ηλεκτρονικές καταγγελίες για εγκλήματα 
στον κυβερνοχώρο προς την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μπορείτε να υποβάλετε επώνυμη καταγγελία για:
•αδικήματα τελούμενα σε βάρος ανηλίκων μέσω διαδικτύου
•οικονομικά κυβερνοεγκλήματα όπου εμπλέκονται ηλεκτρονικά/ψηφιακά 
νομίσματα
•παραβίαση του απορρήτου των ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών 
επικοινωνιών
•παράνομη διακίνηση οπτικοακουστικών έργων μέσω διαδικτύου
•παράνομη πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
•περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/kataggelies/kataggelia-gia-adikemata-teloumena-se-baros-anelikon-meso-diadiktuou
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/kataggelies/kataggelia-gia-oikonomika-kubernoegklemata-opou-emplekontai-elektronika-psephiaka-nomismata
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/kataggelies/kataggelia-gia-parabiase-tou-aporretou-ton-elektronikon-kai-telephonikon-epikoinonion
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/kataggelies/kataggelia-gia-paranome-diakinese-optikoakoustikon-ergon-meso-diadiktuou
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/kataggelies/kataggelia-gia-paranome-prosbase-se-elektroniko-upologiste
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/kataggelies/kataggelia-gia-periptoseis-apates-me-upologiste






Πρόσβαση στο διαδίκτυο σήμερα



Εξελίξεις στο μέλλον





Διαμόρφωση ισχυρής σχέσης



Τα όρια κάνουν τα 
παιδιά πιο ευτυχισμένα 

και πιο υγιή



Ασφάλεια στο διαδίκτυο- Πώς;

Βάζω όρια

Παιδαγωγώ με το παράδειγμά μου

Αυτορρύθμιση παιδιού
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Ερώτηση: είναι το διαδίκτυο κακό;

Απάντηση: Εξαρτάται από το πώς το χρησιμοποιείς

Κρατήστε την ισορροπία





Νέες έννοιες

digital parenting



Digital parenting

Οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους βιώνουν καθημερινά την 
έκθεση σε ψηφιακές πληροφορίες και εμπειρίες. Οι 
ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον τρόπο που τα μέλη 
των οικογενειών επικοινωνούν, διασκεδάζουν, 
πληροφορούνται και λύνουν καθημερινά προβλήματα. 
Οι γονείς αποτελούν τους πρώτους διαμεσολαβητές στην 
απόκτηση ψηφιακών εμπειριών των παιδιών τους, καθώς και 
στην επικοδομητική και ασφαλή χρήση των ψηφιακών 
συσκευών και του διαδικτύου. 
Το Digital parenting περιγράφει τις γονεϊκές προσπάθειες 
και πρακτικές για την υποστήριξη και οριοθέτηση των 
παιδιών τους στα ψηφιακά περιβάλλοντα 



Sharenting



Sharenting

Η υπερέκθεση, στην οποία υποβάλλουν αρκετοί 
γονείς τα παιδιά τους στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης μέσω φωτογραφιών, βίντεο και άλλων 
δεδομένων από την καθημερινότητα ονομάζεται 
Sharenting 

(parenting + sharing). 
H συγκεκριμένη δραστηριότητα αποκαλύπτει την 
πολιτισμική αλλαγή στην ανατροφή των παιδιών 
και αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ευθύνης 
των γονέων στη χρήση του διαδικτύου και στην 
εκπαίδευση των παιδιών τους.



3 ερωτήματα για γονείς..

• Ποιος είναι ο στόχος της συγκεκριμένης 

ανάρτησης;

• Ποια είναι η εικόνα (ψηφιακή φήμη) που 

δημιουργείται μέσω του ψηφιακού 

αποτυπώματος για τον μελλοντικό ενήλικα;

• Δημιουργείται η ανάγκη στα παιδιά να αποκτούν 

ψηφιακή φήμη με αυτόν τρόπο;



Κι όμως... 23% των αγέννητων παιδιών 
έχουν ήδη ένα ψηφιακό 
αποτύπωμα από τις φωτογραφίες 
υπερήχων που κοινοποιούν οι 
γονείς.
73% των παιδιών μικρότερων των 
2 ετών έχουν κάποιο είδος 
ψηφιακού αποτυπώματος.
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Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το 
διαδίκτυο;



Είμαστε θετικοί στη χρήση του διαδικτύου από τα 
παιδιά γιατί…

➢Μαθαίνουν 
➢Επικοινωνούν 
➢Αναπτύσσουν καινούριες δεξιότητες
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Απλά αναρωτήσου



Κυριότεροι κίνδυνοι στο διαδίκτυο
(διαχρονικοί και νέοι)

• Εθισμός
• Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων
• Επαφή με αγνώστους (grooming/sextortion)
• Έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο
• Sexting
• Cyberbullying
• Διαμόρφωση κακής διαδικτυακής φήμης
• Ψευδείς ειδήσεις
• Ρητορική μίσους
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Τα social media είναι «σύμμαχοι» της προπαγάνδας;

Ψηφιακός θόρυβος





Αλλά

Το βασικό ερώτημα

Το βασικό ερώτημα για τους γονείς δεν είναι…. 

Πώς κρατώ την οικογένειά μου ασφαλή 
στον χώρο του διαδικτύου;

Πώς εκπαιδεύω  σωστά τα παιδιά μου ώστε να 
αποκτήσουν μια διαδικτυακή κουλτούρα; 



Τεχνολογικό χάσμα γενεών

Βρίσκονται όμως σε αδυναμία να ασκήσουν τον
εποπτικό και εκπαιδευτικό τους ρόλο.

Οι γονείς στις 
περισσότερες έρευνες 
είναι γενικά θετικοί 

στη λογική χρήση των 
νέων τεχνολογιών,
καθώς θεωρούν τη 
Πληροφορική ως 

απαραίτητη γνώση. 







Καθόλου τηλεόραση πριν
τα 3 του χρόνια



Καθόλου παιχνίδια κονσόλας πριν τα 6 του 
χρόνια



Mόλις το παιδί γίνει ιδιοκτήτης των συσκευών 

αυτών, η χρήση τους γίνεται ανεξέλεγκτη

Τα βιντεοπαιχνίδια είναι πραγματικά 

«ψηφιακά γλυκά» για τον εγκέφαλο











Καθόλου διαδίκτυο πριν τα 9 του χρόνια

Από την ηλικία των εννιά και μετά, η πρόσβαση στο 

διαδίκτυο είναι ένα δικαίωμα. Αλλά είναι προτιμότερο τα 

παιδιά να παίρνουν συμβουλές και υποστήριξη.

•Ό,τι τοποθετείς εκεί μπορεί να γίνει «δημόσιο»
•Ό,τι τοποθετείς εκεί θα μείνει για πάντα
•Δεν πρέπει να πιστεύεις όλα όσα βρίσκεις

Είναι προτιμότερο να σχεδιάζουμε τη χρήση του σε 
εβδομαδιαία βάση παρά σε καθημερινή



Καθόλου μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν τα 
12 του χρόνια
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VIDEO/0   SaveMitsos gr.mp4


Αναλυτικά τα ποσοστά:

Ναρκισσισμός και social media

Πώς να διακόψετε τη σχέση 
με το τηλέφωνό σας!!

5 ώρες και 

37 Λεπτά!



Η διαρκής έκθεση ενός έφηβου σε ωραιοποιημένες 
εικόνες - την επεξεργασία των οποίων δεν λαμβάνει 

υπόψη  - είναι ένα γεγονός που μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρούς «τραυματισμούς» στην 

αυτοπεποίθηση του παιδιού. Σύμφωνα με έρευνα 
που έγινε από το Young Health Movement σε σχεδόν 

1.500 εφήβους και ενήλικες διαπίστωσε ότι το 
Instagram συνδέεται με αυξημένα επίπεδα άγχους 

και εμφάνιση κατάθλιψης. 52



Σε ποιες Διαδικτυακές δραστηριότητες εθίζονται οι χρήστες;

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ  ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ON-LINE GAMES (MMORPG)

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ    



Οδηγίες: Παιδιά κάτω των 2 
ετών: καθόλου επαφή 
με οθόνες
Παιδιά ηλικίας 2-5 
ετών: Περίπου μια 
ώρα την ημέρα
Παιδιά ηλικίας 6-18 
ετών: όχι περισσότερο 
από 2 ώρες την ημέρα
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Πώς επηρεάζει το παιδί η πολύωρη έκθεση 
του σε οθόνες;

• Αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης διάσπασης 
προσοχής, συναισθημάτων άγχους και κατάθλιψης

• Αυξάνει τον κίνδυνο παιδικής παχυσαρκίας 
• Επηρεάζει την ποιότητα και την ποσότητα του 

ύπνου του
• Αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης επιθετικότητας
• Επηρεάζει την εκπαιδευτική του εξέλιξη

55



«Άρρωστα» με την οθόνη: 500 Ελληνόπουλα έχουν νοσηλευτεί 

στο Παίδων λόγω εθισμού σε ηλεκτρονικές συσκευές 





Δεν ξεχνάμε ότι …

58

Εμείς είμαστε πρότυπα για τα 
παιδιά και θα πρέπει η δική μας 
συμπεριφορά να  τα όρια και τους 
κανόνες που τους θέτουμε! 



Χρήσιμες συμβουλές

• Προσπαθήστε να είστε σαφείς και απλοί, όταν 
απευθύνεστε στα παιδιά. Αποφεύγετε να λέτε άλλα και να 
εννοείτε άλλα

• Αν θέλετε να αλλάξει το παιδί σας μια λαθεμένη 
συμπεριφορά, προσπαθήστε να κάνετε εσείς πρώτα 
ορισμένες αλλαγές στη ζωή σας

• Δημιουργήστε σαφείς κανόνες στην οικογένεια και τηρήστε 
τους! Τα παιδιά σας θα πρέπει να γνωρίζουν από πριν τις 
θέσεις σας και τις συνέπειες των πράξεών τους



Διαδικτυακός εκφοβισμός (Cyberbullying)

• Επιθετική συμπεριφορά που εκδηλώνεται από ένα 

άτομο ή μια ομάδα ατόμων με τη χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων κατ’ επανάληψη εναντίον ενός θύματος που δε 

μπορεί να προστατευτεί εύκολα

)

60



Bullying vs. Cyberbullying 

Φυσική Δύναμη

Ταυτότητα

Περιορισμένο κοινό

Χρονικά και τοπικά όρια

Ανωνυμία

Ευρύτερο κοινό

Χωρίς χρονικά και τοπικά όρια

Δύσκολο να ενοπιστεί

61(Hinduja & Patchin, 2010; Menesini & Spiel, 2012)



Μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού

• Αποστολή υβριστικών η/και 

απειλητικών μηνυμάτων

• Παραβίαση και δημοσιοποίηση 

προσωπικών δεδομένων

• Δυσφήμηση και διασυρμός μέσω 

διαδικτύου

• Παραποίηση προσωπικών στοιχείων 

και της ταυτότητας των χρηστών 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης
62
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Οι χρήστες μπορούν να 
εγγραφούν είτε χρησιμοποιώντας 
το Facebook, Instagram, twitter 

είτε το λογαριασμό του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

64

Τik Tok: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να 

το χρησιμοποιείτε με ασφάλεια

κέντρο αναφοράς του TIK TOK

http://support.tiktok.com/


Προσοχή στο Youtube
✓Είναι πολύ εύκολο να βρεθεί το παιδί σε ακατάλληλο 
για την ηλικία του περιβάλλον.
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«blackout challenge»

66

H «πρόκληση συσκότισης», ή αλλιώς «blackout 

challenge», ενθαρρύνει τους ανθρώπους να προκαλέσουν 

ασφυξία στον εαυτό τους, μέχρι να χάσουν προσωρινά τις 

αισθήσεις τους, για να ανεβάσουν στη συνέχεια το βίντεο στη 

γνωστή πλατφόρμα. Μόνο που, ουκ ολίγες φορές, το παιχνίδι 

αυτό έχει αποβεί μοιραίο.



Κοινωνικά δίκτυα… 
Τι πρέπει να προσέχουν τα παιδιά

❑ Δείξτε τις επιλογές ασφαλείας που υπάρχουν στις 
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης στο παιδί και 
προτρέψτε το να επιλέξει τις ρυθμίσεις που καθιστούν το 
προφίλ του προσβάσιμο μόνο στους φίλους του. 

❑ Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με τα οποία 
συνομιλεί το παιδί στο διαδίκτυο. Ενημερώστε το ότι 
αυτός με τον οποίο μιλάει μπορεί να μην είναι αυτός που 
φαίνεται και τονίστε του ότι πρέπει να δέχεται αιτήματα 
φιλίας μόνο από ανθρώπους που γνωρίζει.67

Eνημερωθείτε για την ασφαλή χρήση των κοινωνικών δικτύων από εδώ: 
https://bit.ly/2H3Ka0V
Έναν αναλυτικό οδηγό για το πως να κάνετε αναφορά στα κοινωνικά 
δίκτυα μπορείτε να δείτε εδώ: https://bit.ly/2u73Mxh

https://bit.ly/2H3Ka0V
https://bit.ly/2u73Mxh


Προστασία της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο

▪Σωστές ρυθμίσεις στα προφίλ των παιδιών στα 
κοινωνικά δίκτυα
▪Προσοχή στο «κατέβασμα» εφαρμογών. Δεν είναι 
δωρεάν-τις πληρώνουμε με τα δεδομένα μας
▪Δώστε έμφαση στην αποκάλυψη προσωπικών 
δεδομένων και μέσα από τη δημοσίευση φωτογραφιών 
▪Μάθετε στο παιδί όταν δημοσιεύει μια φωτογραφία 
που απεικονίζονται και άλλοι πάντα να ζητάει την 
έγκρισή τους
▪Εξηγήστε του ότι θα πρέπει να σέβεται τους άλλους 
χρήστες. Οι κανόνες καλής συμπεριφοράς που ισχύουν 
στην πραγματική ζωή, ισχύουν και στο διαδίκτυο
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Ναι μεν θεωρείται από τα πιο ασφαλή μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ευνοεί όμως το 

φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού.

69



Θέλω να μοιραστώ online το σπουδαίο έργο 
που κάνουν οι μαθητές μου. Πώς μπορώ να 

το κάνω αυτό με ασφάλεια;

➢Χρειάζεστε γονική συναίνεση 
➢Σκεφτείτε με ποιο τρόπο  θα κοινοποιήσετε 
το συγκεκριμένο περιεχόμενο χωρίς να 
αποκαλύψετε προσωπικά δεδομένα του 
ανήλικου μαθητή. 70



Όταν πρόκειται για τους γονείς, μερικές φορές ανάλογα με τον 
τόπο που ζείτε μπορεί να είναι δύσκολο να τους αποφύγετε 
όπως π.χ σε μικρότερες κοινωνίες όπου σχεδόν όλοι 
γνωρίζονται μεταξύ τους. Όσο για τους μαθητές καλό θα είναι 
να αποφύγετε τόση οικειότητα καθώς μετά ίσως είναι δύσκολο 
να θέσετε όρια στη σχέση εκπαιδευτικού- μαθητή. 
Αν ψάχνετε για έναν τρόπο να συνεργαστείτε με μαθητές σε 
ένα σχολικό πρόγραμμα, υπάρχουν άλλα, πιο κατάλληλα 
περιβάλλοντα μάθησης αφιερωμένα στην εκπαίδευση.

Μπορώ να αποδεχθώ τους γονείς και τους 
μαθητές ως φίλους;

71

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση. Εξαρτάται από την προσωπική σας 
επιθυμία αλλά και από την πολιτική του σχολείου στο οποίο εργάζεστε.



Προστασία της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο

✓Μάθετε στο παιδί να αποφεύγει τη χρήση κωδικών που 
είναι εύκολοι στην (όπως ημερομηνίες, γνωστούς όρους, 
ακολουθίες γραμμάτων ή κύρια ονόματα).
✓Μάθετε το να κρατάει τους κωδικούς του μυστικούς και να 
τους αλλάζει σε τακτικά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μια 
φορά ανά 6 μήνες).
✓Μάθετέ το να χρησιμοποιεί προγράμματα τείχους 
ασφαλείας (firewall) και προστασίας από ιούς (antivirus). Να 
φροντίζει τα προγράμματα αυτά να είναι ενημερωμένα72



https://www.alarms.org/kidrex/





Τηλέφωνο : 11188

- Fax: 210-6476462

- Email: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

- Facebook: 

www.facebook.com/cyberkid.gov.gr

- Twitter: @cyberalertGR

- Ιστότοπος : www.cyberkid.gr

- Μέσω της εφαρμογής CYBERKID για 

φορητές συσκευές και 

- Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. 

Αλεξάνδρας 173, Τ.Κ. 11522, Αθήνα 

mailto:ccu@cybercrimeunit.gov.gr
http://www.facebook.com/cyberkid.gov.gr
http://www.cyberkid.gr/


«Πώς θα οριοθετήσω τη σχέση 
του παιδιού μου με τις 

ηλεκτρονικές συσκευές»;



9+1 τρόποι



1. Ορίζουμε συγκεκριμένες 

ώρες και μέρες της 

εβδομάδας κατά τις οποίες 

μπορεί να ασχολείται με τις 

ηλεκτρονικές συσκευές



2. Συζητάμε τις συνέπειες της μη 

τήρησης των ορίων με το παιδί



3. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε 

την ισορροπία στη χρήση των 

ηλεκτρονικών συσκευών



4. Οργανώνουμε οικογενειακές 
δραστηριότητες



5. Ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση



6. Αποτελούμε το κατάλληλο 
πρότυπο για τα παιδιά μας



7. Επιβλέπουμε



8. Tηλεόραση στο παιδικό 
δωμάτιο;



9. Συμφωνούμε μεταξύ μας



10. Στρέφουμε το ενδιαφέρον του 
στον αθλητισμό



Το διαδίκτυο είναι ένας 
υπέροχος κόσμος γεμάτος 
ευκαιρίες και προκλήσεις. 

Ας βοηθήσουμε τα παιδιά μας 
να τον απολαμβάνουν με 

ασφάλεια!

https://isecurenet.sch.gr/portal/



Οι άνθρωποι δε χρειάζονται πάντα συμβουλές, μερικές φορές 
το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν,ένα 
αυτί να τους ακούσει....και μια καρδιά που να μπορεί να τους 

καταλάβει..
Μικρός Πρίγκηπας




